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VAS megye első számú MUNKAERŐPIACI börzéje  

2019. szeptember 17-19, AGORA – MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ 

 

 

 MEGHÍVÓ 
 

 2019. SZEPTEMBER 16. (HÉTFŐ)   

Helyszín: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza 

(9700 Szombathely, Honvéd tér 2.) 

 

Női hivatás, a nő és a hivatás 

Kettős szerepben: család és munka 

női karriernap a Női Vállalkozói Klub Egyesület (NVKE) és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. közreműködésével 

Van olyan, hogy női hivatás? Vajon a nők valóban vállalhatnak ma, a XXI. században hivatást 

Magyarországon, amikor hiányoznak az atipikus munkalehetőségek, amikor a háztartási munka és a 

családdal kapcsolatos batyu még mindig inkább a nők vállát nyomja, mint a férfiakét? És vajon 

hogyan egyeztetheti össze egy nő a hivatását a családjával? Egy 2014-es kutatás szerint a nők 

minden egyes gyerek születésénél egyre nehezebben térnek vissza a munkaerőpiacra és vállalnak 

munkát. Az élet nagy kérdései nőként, női életek és modellek, jó gyakorlatok és remélhetőleg válaszok 

is - ezeket várhatjuk a Női Karriernaptól. 

10.00-10.10 óra 

Köszöntő 

Kovács Vince elnök, VMKIK 
 

10.10-10.35 óra 

Női lét és hivatás: Sorsok a számok mögött 

Kálmán Edina szervezetfejlesztési csoportvezető, IFKA 
 

10.35-11.00 óra 

Kisgyermekes anyukák újra munkában: Ha egyáltalán eljutnak idáig… 

Mayer Ildikó, a Családi Kör intézményvezetője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
 

11.00-11.50 óra 

Női sorsok, női hivatások - kerekasztal beszélgetés 

Márton Katalin- HR vezető Praktiker Barkácsáruház, Dr. Lórántfy Mária- regionális igazgató OMSZ 

Nyugat-Dunántúli Régió, Kovács Ágnes – irodalomtörténész, kreatív igazgató SZTV közreműködésével 

 

11.50-12.00 óra Kávészünet 
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12.00-12.20 óra 

Női sztorik: Élet- és munkakérdések, eltérő helyzetű nőknél  

Podmaniczky Éva, munkavállalási tanácsadó, tréner, IFKA 

 

12.20-12.50 óra 

Női és férfi szerepek a munka világában a MAM gyakorlatán keresztül bemutatva  

Bíró Ágota HR vezető és Pungor László Minőségirányítási vezető, MAM Hungaria Kft. 
 

12.50-13.30 óra Ebéd 
 

13.30-14.20 

A sikeres női vállalkozás receptjei: Vállalkozói vagy inkább női kompetenciák? 

kerekasztal beszélgetés  

Dr. Mester Ildikó Virág (gyógyszerész, Magister Products tulajdonosa), Gál Katalin (Event Markenting 

tulajdonosa), Kovács Delinke (stylist) közreműködésével 
 

14.20-15.20 óra 

Saját kompetenciáim, saját erőforrásaim 

Műhely munka az IFKA munkatársainak közreműködésével  
 

15.20-16:00 óra 

Műhelymunkák összefoglalása 
 

16.00-16.15 óra Kávészünet 
 

16.15-18.00 óra 

A Férfi, akinek a Nő a hivatása 

Beszélgetés Polgár Tibor és Dröszler László mesterfodrászokkal 

 a Női Vállalkozói Klub Egyesület ( NVKE ) szervezésében. 

 

A rendezvény moderátora: Gergó Judit 

 

 

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket 

korlátozott számban, a beérkezés sorrendjében áll módunkban elfogadni. Regisztráció: a 

http://vasigazdasag.hu/allasborze/ oldalán. 

http://vasigazdasag.hu/allasborze/

